
 

Föredragningslista för Västerviks biodlarförenings årsmöte 2021-11-03 

1.  Godkännande av kallelse till årsmötet. 
2. Val av mötesordförande. 
3. Val av mötessekreterare. 
4. Godkännande av dagordning. 
5.  Styrelsens redogörelse för året som gått: 
a. Verksamhetsberättelse  
b. Budgetkommentar   
c. Revisionsberättelse 
3. Beslut angående ansvarsfrihet.  
4. Behandling av motioner. (Inga motioner har kommit in.) 
5. Fastställande av medlemsavgift för 2022/23. 
6. Behandling av styrelsens förslag angående verksamhet för det kommande året: 
a. Förslag till verksamhetsplan.  
b. Förslag till budget 2021-2022.  
7. Val av ordförande.  
8. Val av styrelseledamöter..  
9.  Val av honungsbedömningskommitté. 
10.  Val av revisorer. 
11. Val av ombud och ersättare till distriktets årsmöte.  
12.  Val av valberedning.  
13.Övriga frågor. 
14.  Årsmötet avslutas. 

I anslutning till årsmötet kommer David Ahlinder att berätta om bistick och allergiska reaktioner. 

 



          
Verksamhetsberättelse för Västerviks biodlarförening verksamhetsåret  
1 oktober 2020– 30 september 2021. 

Förtroendeuppdrag 

Ulrika Blomé, vice ordförande 
Lennart Carlsson, ledamot 
Jan-Erik Hammarberg, ordförande 
Jörgen Helgersson, ledamot 
Tommy Johansson, kassör 
Christer Olsson, ledamot 
Kerstin Petersson, ledamot 
Björn Westeson, sekreterare och webbansvarig 

Mötesverksamhet 

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten. Samtliga protokoll och minnesanteckningar 
har publicerats på föreningens hemsida.  
Föreningen har haft träffar i föreningsbigården varje onsdagskväll fram till en bit in i september. 
Onsdagsmötena  har i år samlat färre medlemmar än tidigare år. 

Honungsbedömning 

Ingen honungsbedömning har gjorts. 

Utåtriktad verksamhet 
Föreningen har deltagit vid arrangemang på Kulbacken samt vid Gränsö slott. Få medlemmar har 
deltagit men föreningen sålde årets skörd av honung. Föreningens förhandsinformation kunde varit 
bättre. 

Information 
Den interna informationen har spridits via e-post meddelanden samt via hemsidan 
www.biforening.se. Syftet är att på detta sätt skapa en god transparens så att alla snabbt skall veta 
vad som diskuterats och beslutats. 

Medlemsläget 
Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets slut drygt 68 betalande medlemmar samt en 
vänmedlem, vilket ungefär är en ökning med 8 sedan föregående år.  

Studier 

Någon regelrätt studiecirkel har inte kunnat genomföras på grund av den rådande pandemin.  

http://www.biforening.se


Bigården 

Skötseln av bigårdens samhällen har utförts av i princip samma medlemmar varje onsdag.  

Föreningens slunga och ångvaxsmältare har under året utnyttjats av 5-6 medlemmar som slungat sin 
egen och föreningens honung samt smält vax. 

I den andra boden har inredningen blivit mer ändamålsenlig än tidigare och slungrummet har fått 
med en stadig trappa med en avlastningsyta. En hel del äldre material bör kasseras. 
Föreningen har även i år kunnat sälja samhällen och avläggare till medlemmar. Flera samhällen 
drog under året upp många svärmceller.  
Nya Visingsö-parade drottningar har köpts in och tillsatts med varierande resultat. 
Årets honungsskörd blev 52 kg. 
Efter slutskattning invintrade föreningen totalt 8 samhällen. 

Övrigt 
I år har föreningen i likhet med tidigare år organiserat gemensamt inköp av material. Den här 
gången administrerades inköpen och utdelningen av beställt material med hjälp av Robert Möller på 
Möllers färg, vilket var en smidig lösning för föreningens medlemmar. 
Årsrapporter från medlemmar har när tidsfristen gått ut uppgått till 31 stycken inkl. 
föreningsbigården. 

Bokslutskommentar         


Föreningens ekonomi framgår av bifogade balans- och resultaträkning som redovisas i bilaga. Som 
tidigare redovisats så har styrelsen beslutat att övergå till en förenklad kontantredovisning vilket 
innebär att inköp av inventarier belastar det år då de köps in utan att läggas upp på 
avskrivningsplan. Detta tillämpas även för honungslagret, som till övervägande del avyttras året 
efter skörd. Beträffande bisamhällena sker ingen förändring utan de kommer även fortsättningsvis 
att lagerredovisas. 

Föreningen har under året uppnått ett resultat av - 4 014 kr. Kassabehållningen uppgår till  
34 372 kr.  
  
Honungsförsäljningen har under hösten gått riktigt bra. Intäkterna uppgår till 16 128 kr. Detta efter 
att ha deltagit både på Gränsö Garden Party samt vid en medeltidsdag på Kulbacken. Årets 
honungslager för 2021 uppgår efter bokslutsårets utgång till 800 kr. Försäljningen av bisamhällen 
och avläggare till nyblivna medlemmar i föreningen har minskat till 4 500 kr. Medlemsintäkterna 
har minskat något till 2 650 kr. 

Under året har den fortsatta upprustningen av lokalerna på Marsbäcken begränsats till att bygga en 
trappa till slungrummet. Kostnader härför rör sig om 2 988 kr. Inköp av förbrukningsmaterial till 
bigården har ökat till 19 647 kr. I denna summa ingår bla inköp av ny frys, material till 
drottningodling samt 5 stycken nya bikupor. Budgeterad studieresa samt deltagande i andra 
aktiviteter har tidigare under året ställts in pga rådande pandemi.kr. 



Styrelsens kommentar till verksamheten. 
Verksamhetsplanen för året 2020-2021 formulerade följande mål: 

Att verksamheten skall vara sådan att den ger något till alla medlemmar oavsett tidigare kunskap 
och erfarenhet som biodlare. 
Att fördjupa kunskaperna i olika aspekter av biodling. 
Att bredda basen för föreningens verksamhet genom aktiviteter vars syfte är att utöka antalet aktiva 
medlemmar. 
Att få engagerade medlemmar med en större bredd med avseende på ålder, kön och bakgrund 

Styrelsens uppfattning är att arbetet möjligtvis präglats av den pågående pandemin vilket då skulle 
kunna förklara att en alltför lite grupp aktiva medlemmar under året burit upp verksamheten. 
En annan förklaring kan enligt styrelsen sökas i att verksamheten har haft en sådan inriktning att 
den inte lockar fler medlemmar att vara aktiva. Alltför mycket går i uppkörda hjulspår.  
Ett nedslående konstaterande blir då  att vi inte lyckats lägga tillräckligt stort och lockande fokus på 
själva biodlandet. Den återkommande skötsel av föreningens bisamhällen avviker antagligen inte 
från det arbete som varje medlem gör med sina egna bisamhällen vilket troligen inte innebär någon 
lockande inkörsport till ny och utökad kunskap. 

Förslag till verksamhetsplan för 2021-2022    

Den övergripande ambitionen skall vara:  

Att sätta bin och biodling i centrum. 
Att  fördjupa kunskaperna på olika aspekter av biodling bland annat genom att låta 
föreningsbigården bli en plats för praktiska experiment som syftar till att utveckla biodlandet. 
Att verksamheten skall vara sådan att den ger något till alla medlemmar oavsett tidigare kunskap 
och erfarenhet som biodlare. 
Att få engagerade medlemmar med en stor bredd med avseende på ålder, kön och bakgrund. 
Att anlägga en blomsteräng på Marsbäcken. 

För att uppnå dessa mål skall: 

• en studiecirkel för nybörjare med teoretiskt och praktiskt innehåll genomföras där biårets samtliga 
händelser belyses. 

• antalet bisamhällen hållas på en nivå som gör det möjligt för de som följt nybörjarcirkeln att få 
grundläggande kunskaper i skötseln av bisamhällen samt att det i övriga samhällen kan 
genomföras väl dokumenterade försök med olika odlingsformer.  

• honungsbedömningskommittén erbjuda bedömning av honung vid två tillfällen under 
skördesäsongen när minst två medlemmar så önskar. Kommittéen skall bestå av såväl erfarna som 
nya medlemmar. 

• hemsidan förnyas och ges mer användarvänlig utformning. 
• nybörjarcirkelns deltagare och övriga medlemmar ges möjlighet att besöka en biredskaps 

försäljare innan den praktiska delen av cirkeln börjar för att se vad som finns av biredskap. 
• föreningen arrangera möten kring bin och biodling för allmänheten. 
• styrelsen formulera klara uppdrag när det kan vara motiverat att tillsätta speciella arbetsgrupper. 
• en fortsatt upprustningen av föreningens lokaler göras. 



Förslag till Budget 2021-2022
44475

Budget Budget Utfall Utfall

2021/2022 2020/2021 2020/2021 2019/2020

Intäkter
Medlemsavgifter                      2 800 3 500 2 650 3 300

Bidrag, Vuxenskolan 0 3 000 0 2 640

Bidrag, Tjust banken 10 000 5 000 0 0

Övriga bidrag 4 000 1 000 0 4 000

Såld honung 10 000 7 000 16 128 7 650

Avläggare m.m. 6 000 15 000 4 500 16 500

Utbildning/Studieresa, avgifter 9 000 7 000 0 0

Övrigt 3 000 2 000 2 633 1 824

Summa intäkter 44 800 43 500 25 911 35 914

Kostnader
Rep. och underhåll fastighet 5 000 3 000 2 988 9 706

Utgifter bigården 5 000 25 000 19 647 12 792

Lokalhyra 2 700 2 700 2 055 2 604

Mötesverksamhet 1 500 1 500 0 1 220

Kontorsmaterial, porto m.m. 3 000 3 000 1 348 722

Bankavgifter 900 900 887 885

Utbildning/Studieresa 18 000 11 000 0 0

Övriga kostnader 2 500 2 500 3 000 2 232

Blomsteräng 8 000

Summa kostnader 46 600 49 600 29 925 30 161

Lagerförändring
Netto −1 800 −6 100 −4 014 5 753



Val av ordförande, styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens förslag:

Ordförande:  Omval av Jan-Erik Hammarberg

Ledamöter styrelse:
Niclas Johansson, nyval 2 år
Tommy Johansson, omval 2 år
Christer Olsson, omval 2 år

Ulrika Blomé, Lennart Carlsson, Jörgen Helgersson och Kerstin Petersson har ett år kvar 
på mandatperioden.

Revisorer:
Göran Nilsson, omval.
Maria Hessel, omval.
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